
   ROMANIA 

JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL  

AL COMUNEI REDIU 

 

H O T A R Â R E A nr. ____ 

din  28.08.2009 

                                       
            privind  aprobarea închiderii depozitelor de gunoi ale comunei Rediu, judeţul Galaţi 

 

Iniţiator : Buruiană Gheorghi , primarul comunei  Rediu , judeţul Galaţi .        

Numărul de înregistrare  şi data depunerii  proiectului ; 1708  din 24 .08. 2009  

_________________________________________________________________________ 

                        Consiliul local al comunei Rediu, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară 

din data  de 28.08. 2009;  

                        Având în vedere  expunerea de motive a primarului comunei Rediu, judeţul 

Galaţi, înregistrată  sub nr. 1708 din  24.08. 2009 ;  

                        Având în vedere raportul de specialitate al  compartimentului de resort, 

înregistrat sub nr. 1711  din  24.08.  2009 ; 

                        Având în vedere   Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3;  

                        Având în vedere procesul verbal de constatare nr. 704/24.08.2009 încheiat de 

Garda Naţională de Mediu; 

                       Având în vedere prevederile art.3 alin.(7) din HG nr.349/2005 privind 

depozitarea deseurilor, respectiv reabilitarea spaţiilor de depozitare a deseurilor pâna la data 

de 16 iulie 2009 prin salubrizarea zonei si reintroducerea acesteia în circuitul natural sau prin 

închidere; 

          Având în vedere prevederile  art.8 lit. b) si d) din OG nr.21/2002 privind 

gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificările şi completările aduse de Legea 

nr.515/2002; 

         Având în vedere prevederile art.6 alin.(1), art.70 lit.h), art. 96 alin. (1) pct. 15 şi 

art. 97 alin. (1) lit. “b” din OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

        Având în vedere prevederile art.36 alin.(4) lit.e) si alin.(6) lit.a) pct.9, din Legea 

administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

         În baza art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala – republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

                                                         H O T A R A Ş T E  :      

      

                           Art 1.-   Începând cu data de 16 iulie 2009 se declară oficial închise 

urmatoarele platforme de gunoi existente pe raza unitatii administrativ teritoriale Rediu :

  

1. Depozitul de gunoi nr. 1  situata in  zona  “Zootehnie” în satul Rediu;   

2. Depozitul de gunoi nr.2 situata in zona “Releu” în satul Rediu; 

3. Depozitul de gunoi nr.3 situata in zona “la Aniţa” în satul Plevna;  

 

                  Art. 2. Incepând cu data emiterii prezentei hotărâri, depozitarea necontrolată a 

gunoiului se va sancţiona contravenţional cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei 

(RON), pentru persoane fizice, şi de la 25.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON), pentru 

persoane juridice. 

 

 



              

 

 

                Art. 3. Persoana împuternicită pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea 

sancţiunilor va fi d-na viceprimar Miron Stana. 

            Art.4. - Primarul comunei Rediu, d-l Buruiană Gheorghi va urmări aducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

           Art.5.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei Rediu şi 

Instituţiei Prefectului judeţului Galaţi precum şi cetăţenilor comunei, răspunderea în acest 

sens revenind secretarului comunei Rediu 

  

                                             

 

                                               PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,    

                                                     Niculae Ungurianu  

 

 
 

                                                                                                         

                                                                                                     Contrasemnează secretar,  

                                                                                                                   Diaconu Ersilia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

        PRIMAR   

Nr. 1708  din  24.08.2009                                                                     

 

 

 

                                                          EXPUNERE DE  MOTIVE  

  

                           La proiectul de hotărâre privind  aprobarea închiderii depozitelor de gunoi 

ale comunei Rediu, judeţul Galaţi 

 

                               Subsemnatul Buruiană Gheorghi, primarul comunei Rediu, judeţul Galaţi 

                               Având în vedere că prin HG nr.349/2005 privind depozitarea deşeurilor, s-a 

stabilit ca spaţiile de depozitare din zona rurală să se reabiliteze pana la data de 16 iulie 2009 

prin salubrizarea zonei şi reintroducerea acesteia în circuitul natural sau prin închidere: 

                                La nivelul comunei Rediu funcţionau trei depozite de gunoi astfel: 

depozitul de gunoi nr. 1  situata in  zona  “Zootehnie” în satul Rediu, depozitul de gunoi nr.2 

situata in zona “Releu” în satul Rediu, depoziul de gunoi nr.3 situata in zona “la Aniţa” în 

satul Plevna în prezent închise prin compactare şi acoperire cu strat pamânt. 

                                Consider că acest  proiect de hotărâre este necesar pentru a se declara  

oficial închise  cele 3 depozite de gunoi şi să se interzică pe viitor depozitarea necontrolată a 

deşeurilor. 

                                Prevederile prezentului proiect de hotarâre vor fi aduse la îndeplinire de 

d-na viprimar Miron Stana. 

                     În conformitate cu prevederile art.3 alin.(7) din HG nr.349/2005 privind 

depozitarea deseurilor, respectiv reabilitarea spaţiilor de depozitare a deseurilor pâna la data 

de 16 iulie 2009 prin salubrizarea zonei si reintroducerea acesteia în circuitul natural sau prin 

închidere, cu prevederile  art.8 lit. b) si d) din OG nr.21/2002 privind gospodarirea 

localitatilor urbane si rurale, cu modificările şi completările aduse de Legea nr.515/2002, cu 

prevederile art.6 alin.(1), art.70 lit.h), art. 96 alin. (1) pct. 15 şi art. 97 alin. (1) lit. “b” din 

OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, cu 

prevederile art.36 alin.(4) lit.e) si alin.(6) lit.a) pct.9, din Legea administratiei publice locale 

nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare si cu prevederile art.45 

alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala – republicata, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

 

PROPUN CONSILIULUI LOCAL 

 

spre dezbatere şi aprobare, proiectul de hotărâre menţionat mai sus, în şedinţa  ordinară  din 

data de 28.08.2009. 

 

                    

 

 

PRIMAR , 

Prof. Gheorghi Buruiană 

 

 

 

      



           ROMANIA  

       JUDETUL GALATI  

        COMUNA REDIU  

            PRIMAR 

Compartiment Financiar Contabil                                                Nr. 1711 din  24.08.2009        

 

 

                                                    RAPORT DE SPECIALITATE  

 

                              Subsemnata  Bocăneală Mioara, inspector în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Rediu , judeţul Galaţi, examinând expunerea de motive a 

iniţiatorului proiectului de hotărâre  privind aprobarea   închiderii depozitelor de gunoi ale 

comunei Rediu, judeţul Galaţi 

                               În conformitate cu prevederile art. 44  din Legea 215 / 2001, a 

adminstraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  constat 

următoarele:  

                    Proiectul de hotărâre este  legal,  respectă  prevederile art.3 alin.(7) din 

HG nr.349/2005 privind depozitarea deseurilor, respectiv reabilitarea spaţiilor de depozitare a 

deseurilor pâna la data de 16 iulie 2009 prin salubrizarea zonei si reintroducerea acesteia în 

circuitul natural sau prin închidere, cu prevederile  art.8 lit. b) si d) din OG nr.21/2002 

privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificările şi completările aduse de 

Legea nr.515/2002, cu prevederile art.6 alin.(1), art.70 lit.h), art. 96 alin. (1) pct. 15 şi art. 97 

alin. (1) lit. “b” din OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si 

completarile ulterioare, cu prevederile art.36 alin.(4) lit.e) si alin.(6) lit.a) pct.9, din Legea 

administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările 

ulterioare si cu prevederile art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia 

publica locala – republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

HG nr.349/2005 privind depozitarea deseurilor, prevede la  art.3 alin.(7) că spaţiile de 

depozitare din zona rurală se reabilitează până la data de 16 iulie 2009 prin salubrizarea zonei 

şi reintroducerea acesteia în circuitul natural sau prin închidere conform "Îndrumarului de 

închidere a depozitelor existente neconforme de deşeuri nepericuloase", care face parte 

integrantă din procedura de încetare a activităţii de depozitare. 

OG nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale prevede la art 8 lit b) 

şi d) că în atribuţiile consiliilor locale , precum şi a primarilor intră şi acelea cu privire la 

asigurarea  măsurilor corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului şi realizarea 

unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport şi prelucrare a deşeurilor şi 

gunoaielor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare în fiecare localitate. 

OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului prevede la art. 6 alin (1)   că protecţia 

mediului constituie obligaţia şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice centrale 

şi locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice. Acelaşi act normativ prevede la  

art 70 lit.h) că pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos, autorităţile administraţiei 

publice locale, au ca obligaţie să nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitări 

necontrolate de deşeuri de orice fel. 

De asemenea, tot prin OUG nr. 195/2005, la art. 96 alin. (1) pct. 15, se stabilesc şi 

contravenţii sancţionabile cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON), pentru 

persoane fizice, şi de la 25.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON), pentru persoane juridice 

pentru depozitările necontrolate ale deşeurilor de orice fel, măsuri a căror necesitate este 

evidentă în contextul gestionării cât mai eficiente a protecţiei mediului şi a respectării 

cadrului legal în domeniul depozitării deşeurilor. 

Faţă de cele expuse mai sus, propunem adoptarea acestui proiect de hotărâre în forma 

lui iniţială, acest fapt fiind de competenţa consiliului local, conform art. 45 din Legea nr. 

215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, în şedinţa  ordinară din data de  28.08.2009.  

 

                                                           Inspector, 

                                                         Mioara Bocăneală                                                                                               

 


